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 (*)الوِب الداللي

  منط جديد من حمتوى الوِب الذي َتفهمه احلواسيب

  .اإلمكانيات اجلديدة سيؤدي إىل إطالق العنان لثورة من

T>.ـ <يل- برنرز<J.ـ <هندلر<O. السيال>  
   

.»نستطيع أن نتفاهم«عندما رنّ جرس اهلاتف كان نظام الترفيه يصخب بأغنية البيتلز 
عندما أجاب بسام قام اهلاتف بتخفيض الصوت آليا وذلك بإرسال إشارة إىل مجيع األجهزة

كانت أخته ِلينا على الطرف اآلخر من اهلاتف. وتاحمللية اليت متلك نظام حتكم يف شدة الص
إن أمي حتتاج إىل مراجعة طبيب خمتص، ومن ثَم أن ختضع«: تتحدث من عيادة الطبيب

سأطلب إىل وكيلي. لسلسلة من جلسات العالج الطبيعي مرة كل أسبوعني أو حنو ذلك
وصيل والدما إىلوافق بسام، على الفور، على أن يشارك أخته يف ت» .حتديد املواعيد
 .جلسات العالج

   

هذا Semantic Web agentيف عيادة الطبيب طلبت لينا إىل وكيلها للوب الداليل 
قام الوكيل فورا باستدعاء. الوب اليدوي الذي حتمله browserاألمر من خالل متصفِّح

لوكيلحبث ا). للوب الداليل(املعلومات خبصوص عالج أمها املوصوف من وكيل الطبيب 
يف عدد من قوائم مزودي خدمات العالج عن جمموعة تناسب التأمني الصحي لألم ضمن

:ميال حول بيتها، على أن تكون على درجة عالية من التميز 20منطقة نصف قطرها

<
>



مث حاول الوكيل بعد ذلك إجياد. ممتازة أو جيدة جدا من حيث نوعية ووثوقية اخلدمات
اليت عرضها وكالء مزودي هذه اخلدمات من خالل(املتاحة تطابق بني أوقات املواعيد

تعّبر الكلمات املفتاحية ـ. (وجداول مواعيد بسام ولينا املزدمحة) مواقعهم على الوب
املكتوبة هنا حبروف سوداء مائلة ـ عن تعابري تكون دالالا أو معانيها معّرفة للوكيل من

  .)خالل الوب الداليل

   

مل ُيْرضِ ذلك بسام،. قّدم الوكيل هذه املعلومات ضمن خمططيف دقائق قليلة 
فاملستشفى اجلامعي املقترح يقع يف الطرف اآلخر من املدينة بعيدا عن حمل سكن األم،

طلب بسام إىل وكيله أن يعيد. وسيترتب عليه أن يقود بسام سيارته يف ساعة االزدحام
الذي لديه الثقة(قام وكيل لينا . الزمانعملية البحث بعد حتديد أدق ألفضليات املكان و

مبساعدة وكيل بسام، على حنو) الكاملة بوكيل بسام فيما يتعلق بسياق املهمة احلالية
تلقائي، وذلك بتزويده بطريقة الوصول والطرق املختصرة املالئمة إضافة إىل البيانات اليت

  .كان قد مجعها سابقًا

   

عيادة أقرب ومواعيد أبكر ـ لكن كان: هزاخالل حلظات كان املخطط اجلديد جا
.هناك حتذيران، حيتم التحذير األول على بسام أن يعيد جدولة اثنني من مواعيده األقل أمهية

أما التحذير الثاين فكان يشري إىل. حبث بسام األمر، وحدد املوعدين؛ ال بأس من تعديلهما
:بند اختصاصيي العالج الطبيعيعدم وجود هذا املزود ضمن الئحة شركة التأمني حتت 

هكذا. »إن نوع اخلدمة والوضع احلايل خلطة التأمني ميكن حتقيقهما بأمان بوسائل أخرى«
  ).»تفاصيل؟«. (طمأنه الوكيل

   

جنبين«سجلت لينا موافقتها يف الوقت نفسه تقريبا الذي كان فيه بسام يتمتم 
كان تواقا ملعرفة التفاصيل، وقد من الطبيعي أن بسام(، وهكذا مت كل شيء »التفاصيل

طلب إىل وكيله فيما بعد يف تلك الليلة أن يشرح له كيف وجد ذلك املزوِّد رغم أنه مل يكن
  .)موجودا على الالئحة املعنية

   

  (**)التعبير عن المعنى



استطاع كل من بسام ولينا استخدام وكيلهما للقيام جبميع تلك األعمال، وال يعود 
.الفضل يف ذلك إىل الوب احلايل، وإمنا إىل الوب الداليل الذي سُيطوَّر يف املستقبل القريب
لقد ُصمم معظم حمتوى الوب حىت اليوم من أجل أن يقرأه الناس، وليس من أجل أن تعاجل

تستطيع احلواسيب أن حتلل مبهارة صفحات الوب الكتشاف بنيتها. ية معناهالربامج احلاسوب
والقيام باملعاجلة الروتينية ـ هنا ترويسة وهناك وصلة إىل صفحة أخرى ـ ولكن عموما

هذا موقع: semanticsليس لدى احلواسيب أية طريقة موثوقة ملعاجلة مدلول الكلمات 
ي على اإلنترنت، إن هذه الوصلة تذهب إىلللعالج الطبيع> شاهر<و> هاين<عيادة 

  .>هاين<السرية الذاتية للدكتور

   

سريتب الوب الداليل حمتوى صفحات الوب املمتلئ باملعاين وسينشئ بذلك بيئة
يستطيع ضمنها وكالء الربجميات، أثناء جتواهلم من صفحة إىل أخرى، القيام مبهام معقدة

ل إىل صفحة الوب اخلاصة بالعيادة الطبية سيعرففالوكيل الذي يص. لصاحل املستخدمني
كما(» معاجلة، طب، طبيعي، عالج«ليس فقط أن الصفحة حتوي الكلمات املفتاحية مثل

، ولكن سيعرف أيضا أن الدكتور هاين يعمل يف هذه العيادة أيام االثنني)قد تكّود اليوم
وسيعيد yyyy-mm-ddن املصاغ واألربعاء واجلمعة، وأن نص األوامر سيأخذ جماال زمنيا م

الذكاء الصنعي بالقدر الوكيل كل هذا دون احلاجة إىل » سيعرف«و. جدولة املواعيد
وبدال من ذلك كُّودت. C-3POأو حرب النجوم    s Hal’2001 املستخدم يف أفالم

الذي مل يتلق قط دروسا(العيادة ) مكتب(هذه الدالالت يف صفحة الوب عندما قام مدير
بترتيبها بالشكل املطلوب، وذلك باستخدام إحدى الربجميات املتوفرة) علوم احلاسوبيف 

لصياغة صفحات وب داللية، إىل جانب املصادر املذكورة يف موقع مجعية اختصاصيي
  .العالج الطبيعي

   

إن الوب الداليل ليس وِبا مستقال وإمنا هو امتداد للوب احلايل، حبيث ُتعطَى املعلومات
لقد.  معّرفا بدقة، مما يسمح للحواسيب وللمستخدمني بالعمل املتشارك على حنو أفضلمعىن

ويف املستقبل. بدأت اآلن اخلطوات األوىل حلياكة الوب الداليل ضمن بنية الوب احلايل
القريب، ستقود هذه التطويرات إىل إضافة قدرات جديدة، فيما تصبح اآلالت ذات مقدرة

  .البيانات اليت تكتفي حاليا بعرضها فقط» همف«أكرب على معاجلة و



   

وتكمن قوة الوصلة الفائقة ضمن نص. إن امليزة األساسية يف الوب احلايل هي عامليته
لذا، جيب أال متيز تقانة الوب بني صفحة مسوّدة. »تربط أي شيء بأي شيء«فائق يف أهنا 

ت أكادميية وأخرى جتارية، أومكتوبة بعجالة وصفحة أخرى مكتوبة بعناية، أو بني معلوما
إن املعلومات تتغري على العديد. بني الثقافات أو اللغات أو وسائل اإلعالم املختلفة وهكذا

من احملاور؛ وأحد هذه احملاور هو االختالف بني املعلومات املنَتجة أصال لالستخدام البشري
بدءا من اإلعالن: إلنسانفمن ناحية، لدينا كل شيء خيص ا. وتلك املنتجة أساسا لآلالت

ومن الناحية األخرى لدينا. التلفزيوين التجاري الذي يستغرق مخس ثوان وانتهاء بالشعر
حىت هذه اللحظة تطور. sensor output قواعد البيانات والربامج وخمرجات احملسات

ت ميكنالوب بسرعة كبرية كبيئة لوثائق يستخدمها البشر أكثر منها كبيئة لبيانات ومعلوما
  .إن الوب الداليل يهدف إىل معاجلة هذا األمر. معاجلتها آليا

   



   

وتولد هذه النظم الشبيهة. سيكون الوب الداليل المركزيا قدر اإلمكان مثل اإلنترنت
بالوب الكثري من اإلثارة يف كل مستوى، من الشركات الضخمة إىل املستخدم الفرد،

تتطلب. وتقدم العديد من الفوائد اليت قد يكون من الصعب أو من املستحيل التنبؤ هبا سلفا
، فقد كان على الوب أنcompromises) التنازالت(ن املقايضات الالمركزية الكثري م

يتخلى عن مثالية االنسجام الكامل بني مجيع عالقاته البينية، معلنا الرسالة السيئة السمعة
"Error 404: Not Found"  ٍّمع مساحه بنمو أسي ،exponential غري خاضع

  .للسيطرة

   

  (***)تمثيل المعرفة



الداليل وظيفته، جيب على احلواسيب أن تتمكن من الوصول إىللكي يؤدي الوب 
جمموعات مهيكلة من املعلومات، إضافة إىل جمموعة من قواعد االستنباط اليت تسمح

درس باحثو الذكاء الصنعي هذه النظم حىت قبل تطور الوب. باالستنتاج املنطقي اآليل
ارف غالبا على تسمية هذه التقانة، حبالةوحاليا مير متثيل املعرفة، كما هو متع. بوقت طويل

من الواضح أنه فكرة جيدة، ومثة براهني قوية: مشاهبة حلالة النص الفائق قبل ظهور الوب
إنه حيوي بذورا لتطبيقات مهمة، ولكن ينبغي ربطه. عليه، ولكنه مل يغري وجه العامل بعد

  .بنظام عاملي وحيد لالستفادة من كامل قدراته

   

ظم التقليدية لتمثيل املعرفة مركزية عادة، وكانت تتطلب من اجلميع أنكانت الن
لكن التحكم. »مركبة«أو » أب«يتشاركوا متاما يف التعاريف نفسها للمفاهيم الشائعة مثل

املركزي يؤدي إىل اختناقات، كما أن زيادة حجم ونطاق مثل هذه النظم بسرعة جتعلها غري
  .قابلة لإلدارة

   

ذلك، ُتحد هذه النظم عادة من األسئلة اليت ميكن طرحها لكي يستطيعإضافة إىل 
ُتذكّر هذه املشكلة. احلاسوب أن جييب عنها بوثوقية ـ أو أن جييب عنها على اإلطالق

إن أي نظام معقد إىل الدرجة اليت جتعله مفيدا، يشمل: بنظرية گودل الرياضياتية اليت تقول
هذه اجلملة«مثل النسخ املعقدة من التناقض األساسي  أسئلة ال ميكن اإلجابة عنها،

ولتجنب مثل هذه املشكالت يقوم كل نظام من النظم التقليدية لتمثيل املعرفة. »خاطئة
بياناته باستخدام جمموعته اخلاصة والضيقة من القواعد للقيام باالستنباط انطالقا من 

العائلي يعمل على قاعدة بيانات حتوي على سبيل املثال، ميكن لنظام خاص بالنسب. اخلاصة
املشكلة هي أنه حىت لو كان. »زوجة العم هي عمة«أشجار عائالت ما أن يتضمن القاعدة

باإلمكان نقل البيانات من نظام إىل آخر، فإن القواعد املصاغة بصورة خمتلفة متاما ال ميكن
  .نقلها عادة

   

ه التناقضات واألسئلة اليت ال ميكن اإلجابةيف املقابل يعترب باحثو الوب الداليل أن هذ
إننا جنعل اللغة. versatilityعنها هي مثن جيب دفعه لتحقيق تعددية االستعماالت 

املستخدمة يف التعبري عن القواعد ذات مقدرة تعبريية كبرية بالقدر الالزم للسماح للوب



ملستخدمة يف الوبإن هذه الفلسفة تشبه تلك ا.باالستنتاج الشامل قدر اإلمكان
االعتيادي؛ ففي بداية تطور الوب أشار املنتقدون إىل أنه ال ميكن للوب أن يصبح مكتبة
جيدة التنظيم، إذ إنه من دون قاعدة بيانات مركزية وبىن شجرية ال ميكن للمرء أن يكون

ياتلقد كانوا حمقني؛ لكن الطاقة التعبريية للنظام أتاحت كم. متأكدا من إجياد كل شيء
اليت كانت تبدو غري جمدية متاما قبل عقد من(كبرية من املعلومات، كما أن حمركات البحث

  .تسترجع اآلن فهارس كاملة، على حنو الفت، لكثري من املواد املوجودة يف الوب) الزمان

   

إذًا سيكون التحدي أمام الوب الداليل هو توفري لغة ميكن بوساطتها التعبري عن البيانات
قواعد الالزمة لالستنتاج املنطقي هلذه البيانات، وتسمح لقواعد أي نظام موجود لتمثيلوال

  .املعرفة أن ُتصدَّر إىل الوِب

   

إن إضافة املنطق إىل الوب ـ مبعىن إضافة الوسائل اليت ميكن بوساطتها استخدام
ملهمة امللقاةالقواعد يف االستنباط، واختيار مسارات العمل واإلجابة عن األسئلة ـ هي ا

ومما يعقِّد من هذه املهمة خليط من. على عاتق الباحثني يف جمال الوب الداليل حاليا
جيب على هذا املنطق أن يكون قويا مبا فيه الكفاية للقيام. القرارات الرياضياتية واهلندسية

، ولكن ليس قويا مبا يكفي خلداع الوكالءobjectsبوصف اخلواص املعقدة للكائنات
حلسن احلظ فإن معظم املعلومات اليت نريد التعبري. بالطلب إليهم معاجلة بعض التناقضات

، وهي»الربغي السميك السداسي الرأس هو نوع من براغي اآللة«عنها ستكون من النمط
  .بذلك ُتكتب بسهولة بلغات متوفرة حاليا مع إضافة بعض املفردات

   

لغة التأشري القابلة: لوب الداليلتوجد حاليا تقانتان مهمتان لتطوير ا
وإطار توصيف املوارد)اختصارا eXtensible Markup Language  XML(للتوسيع

Resource Description Framework    RDF تسمح لغة ). اختصاراXML

 zipاخلاصة هبم ـ العناوين املخفية مثل الكود الربيدي  tagsللجميع بأن يبنوا الُعالّمات

code لكلية اليت خترج املرء فيهاأو ا alma mater اليت تعنون صفحات الوب أو مقاطع
وتستطيع املخطوطات أو الربامج االستفادة من هذه الُعالمات بطرق معقدة،. نصية منها

لكن جيب على مؤلف املخطوطة أن يعرف الغرض الذي يستخدم فيه كاتب الصفحة كل



للمستخدمني بإضافة أية بنية اعتباطيةXMLح لغةباختصار تسم.ُعالّمة من هذه الُعالمات
arbitrary  اللغة احلاسوبية«: انظر[إىل وثائقهم ولكنها ال تذكر أي شيء عن معىن البىن

XML 46، ص ) 2001(4/ 3، جملة العلوم، العددان »واجليل الثاين للوِب.[  

   

عن املعىن، إذ يكوده يف جمموعات من الثالثيات، كل ثالثية أشبه يف الواقع RDFُيعرب 
وميكن كتابة هذه الثالثيات باستخدام ُعالمات. بالفعل والفاعل واملفعول به يف مجلة بسيطة

XML . وتستطيع الوثيقة بوساطةRDF  كالناس، أو صفحات(أن تؤكد أن أشياء معينة
)»...إنه مؤلُِّف ل«، »إهنا أخٌت ل«مثل (خواص معينة متتلك ) الوب، أو أي شيء آخر

تبدو هذه البنية يف النهاية طريقة طبيعية). شخص آخر، صفحة وب أخرى(وهلا قيم معينة 
(URI) ويقوم دالل املوارد العمومي. لوصف معظم البيانات اليت تعاجلها اآلالت

Universal Resource Identifier ملفعول به، متاما كما حيدثبتحديد كل من الفاعل وا
 Uniform Resource [URL]هذا وإن موقع املوارد املنتظم. (يف وصلة يف صفحة وب

Locator  هو النمط األكثر انتشارا من الدالل ،URI .(وُتمّيز األفعال أيضا بوساطة
، الذي ميكّن أي شخص من تعريف مفهوم جديد أو فعل جديد، وذلك فقطURIالدالل 
  .له يف مكان ما على الوب URIبتعريف 

   

تزدهر اللغات البشرية عندما ُيستخدم هبا املصطلح ذاته ليعرب عن أشياء ختتلف فيما
ختيل أنين أستأجر خدمة الساعي. بينها بعض االختالف، ولكن ذلك ال حيدث عند األمتتة

ل ماحنة اخلدمةلسوء احلظ تنق. املهرج من أجل توصيل بالونات إىل زبائين يف أعياد ميالدهم
يف قاعديت» العناوين«هذه العناوين من قاعدة بيانايت إىل قاعدة بياناا، دون أن تعرف أن 

إذًا. هي العناوين اليت جيب أن ترسل إليها الفواتري وهي يف معظمها أرقام صناديق بريد
إن هذا. سينتهي املطاف باملهرجني الذي استأجرم إىل تسلية جمموعة من موظفي الربيد
ُتحل هذه. ليس بالضرورة أمرا سيئا، ولكن من املؤكد أن اخلدمة مل حتقق املطلوب منها

خمتلف لكل مفهوم حمدد، ميكن من خالله متييز العنوان URIدالل   املشكلة باستخدام
وميكن متييز االثنني من املعىن. الذي ميثل عنوان مراسلة من ذلك الذي ميثل عنوان سكن

  ).شخص أو فئة من الناس(موجه إىل ) أو خطاب(حديث    يقصد به الثالث الذي

   



  )***(*نظرة إجمالية/لوب الدالليا

حىت اآلن، طُّور الوب بسرعة كبرية كوسط لتخزين
الوثائق من أجل استخدامها أكثر من جمرد كونه

وعن طريق. وسطا حيوي معلومات ميكن معاجلتها آليا
جهة للحواسيب،دعم صفحات الوب بالبيانات املو

وإضافة وثائق خمصصة للحواسيب فقط، سنحول
  .الوب إىل الوب الداليل

ستجد احلواسيب معاين البيانات الداليل باتباع  
إىل تعاريف التعابري hyperlinksالوصالت الفائقة 

املفتاحية وإىل قواعد استخدامها يف االستنتاج
تطوير إن البنية التحتية الناجتة ستحث على. املنطقي

خدمات وب مؤمتتة مثل الوكالء ذوي الكفاءة
 .الوظيفية العالية

سيبين املستخدمون العاديون صفحات وب داليل  
وسيضيفون تعاريف وقواعد جديدة باستخدام

  .برجميات جاهزة ستساعد على التأشري الداليل

   

وملا كان. عدة شبكات وب ملعلومات عن أشياء مترابطة RDFتشكل الثالثيات 
RDF  يستخدم الداللنيURIs لتكويد هذه املعلومات يف وثيقة، فإن استخدام الداللني
URIs يضمن أن املفاهيم ليست جمرد كلمات يف وثيقة وإمنا هي مرتبطة بتعريف خاص

ختيل، على سبيل املثال، أن بإمكاننا الوصول إىل. ميكن ألي شخص إجياده يف الوب
إذا كنا نرغب. بيانات متنوعة حتوي معلومات عن أشخاص، مبا يف ذلك عناوينهم قواعد 

منطقة ذات رمز بريدي حمدد، فإننا حباجة إىل معرفة أييف إجياد األشخاص الذين يقطنون يف
RDFيستطيع . احلقول متثل األمساء يف كل من قواعد البيانات، وأيها متثل الرموز الربيدية

،»)كود بريدي) (هو حقل من منط) (Aيف قاعدة البيانات  5احلقل «أن حيدد أن 
  .عوضا عن مجل من أجل كل مصطلح URIsباستخدام داللني



   

  (*****)األنطولوجيات
من الطبيعي أهنا ليست هناية القصة، ألن قاعَدْتي بيانات خمتلفتني ميكن أن تستخدما 

فإذا أراد. خمتلفني ملا هو يف احلقيقة املفهوم ذاته، مثل الكود الربيدي identifiersدالَّلَْين 
ب عليه أن يعرف أنبرنامج ما أن يقارن أو أن يدمج معلومات عرب قاعدَتْي البيانات جي

وجيب على الربنامج، من الناحية املثالية،. هذين الداللْين اسُتخدما للتعبري عن الشيء ذاته
  .أن يزوَّد بطريقة الكتشاف املعاين املشتركة ألي قواعد بيانات قد يتعامل معها

   

يقدم املكون األساسي الثالث للوب الداليل حال هلذه املعضلة، وهو جمموعات من
واألنطولوجية يف الفلسفة هي نظرية عن طبيعة الوجود وعن. ملعلومات تسمى أنطولوجياتا

إن األنطولوجية، كفرع من فروع املعرفة، َتْدرس مثل هذه. أمناط األشياء املوجودة
لقد اختار الباحثون يف الذكاء الصنعي والوب هذا املصطلح الستخدامه يف. النظريات

كة، وبالنسبة إليهم تعرف األنطولوجية بأهنا وثيقة أو ملف يعرِّفلغتهم االصطالحية املشتر
والنوع األكثر اعتيادية من األنطولوجية يف الوب. العالقات بني املصطلحات تعريفا رمسيا

  .ميتلك تصنيفه اخلاص وجمموعة من قواعد االستنباط

   



املالئمة إطالقا، واليت حتتاج األجوبة غرياملعلومات يف الوب عادة عددا كبريا من  جيُد الباحثون عن
كنت تبحث، على سبيل املثال، فإذا. اليدوية من قبل املستخدم) الترشيح(الفلترة  إىل الكثري من

ملعرفة ما إذا كنت فإن احلاسوب ليس لديه أية طريقة cook"" املفتاحية مستخدما الكلمة
شخص أو ما، أو ببساطة عن مكان أو عن حول كيفية طهي شيء تبحث عن طاٍه، أو عن معلومات

 املشكلة هي أن. يف امسها  cook""  منشأة جتارية أو أية كينونة أخرى تضم كلمة
 .احلاسوب داليل بالنسبة إىل ليس هلا أي معىن أو حمتوى " cook"  الكلمة

   

ميكن للعنوان،. والعالقات فيما بينها objectsأصنافًا من الكائنات  )1(ُيعرِّف التصنيف
على سبيل املثال، أن ُيعرَّف على أنه نوع من املواقع، كما ميكن تعريف الكودات الربيدية

ومتثل األصناف واألصناف اجلزئية والعالقات... للمدن لتطبق فقط على املواقع، وهكذا
عدد كبري من العالقات بني ونستطيع التعبري عن. فيما بينها أدوات فاعلة الستخدام الوب

الكينونات بأن ننسب خواص إىل األصناف وأن نسمح لألصناف اجلزئية بوراثة هذه
وإذا كان على الكودات الربيدية للمدن أن تكون من منط مدينة ولدى املدن. اخلواص

ملعموما مواقع وب، نستطيع إذًا مناقشة موقع الوب املرتبط بالكود الربيدي ملدينة حىت لو 
تكن توجد وصالت يف قاعدة البيانات تربط الرمز الربيدي للمدينة مبوقعها على الوب



  .مباشرة

   

لنعترب أنطولوجية ما. هذا وتزودنا قواعد االستنباط يف األنطولوجيات بإمكانات أقوى
إذا كان الكود الربيدي ملدينة ما مرتبطا بالكود الربيدي للوالية، وكان«معربة عن القاعدة

ة عنوان يستخدم الكود الربيدي للمدينة هذه، فإن هذا العنوان سيحوي الكود الربيديمث
ويستطيع برنامج ما إذًا أن يستنتج بسهولة، على سبيل املثال، أن عنوان جامعة. »للوالية

كورنل، املوجودة يف إيثاكا، جيب أن يكون يف والية نيويورك، املوجودة بدورها يف الواليات
ألمريكية، ومن مث جيب أن يكتب هذا العنوان وفق معايري كتابة العناوين يفاملتحدة ا

يف الواقع أيا من هذه املعلومات،» يفهم«إن احلاسوب ال . الواليات املتحدة األمريكية
ولكنه يستطيع اآلن معاجلة املصطلحات بفاعلية أكرب، وبطرق أكثر فائدة وأبلغ داللة

  .للمستخدم

   

  (******)مسرد
هي اللغة املستخدمة يف تكويد طريقة عرض:HTMLة تأشري النصوص الفائقةلغ

تستخدم اللغة. صفحات الوب والوصالت فيما بينها وبعض املميزات األخرى

والتي عرف> BODY<و > H1<القياسية مثل " tags"» الُعالمات«

المسمى(معناها وتفسيرها عالميا من قبل االئتالف العالمي للوب 

  ).W3C عادة

وتسمح HTMLهي لغة تأشري تشبه اللغة : XMLلغة التأشري القابلة للتوسيع  

XMLليس لدى . لألفراد بتعريف واستخدام العالمات الخاصة بهم

أية آلية مبنية ضمنا لتوصيل المعنى الذي يحدده مستخدم ما بشأن

 .عالمات جديدة إلى المستخدمين اآلخرين

وِبِّي يطلق على أية كينونة مثل صفحات الوبمصطلح : RESOURCEمورد  

  .وأجزاء صفحة الوب الواحدة والنبائط واألشخاص وغري ذلك



  مثل(هو الشِّفرة الشهرية:URLحمدد موقع املورد املنتظم

 http://www.sciam.com/index.html (المستخدمة في تحديد

  .ت الفائقةالوصال

يعرف. شهرة URIأكثر أنماط  URLsالـُتعترب : URIدالل املورد العام  

كل كينونة، وليس بالضرورة من خالل تسمية موقعها في URIال

  .الوب

يؤمن. هو خمطط لتعريف املعلومات يف الوب: RDFإطار توصيف املوارد  

RDF التقانة الالزمة للتعبير عن معنى المصطلحات والمفاهيم في

استخدام RDFيستطيع . نموذج تستطيع الحواسيب معالجته بسهولة

XML  اللمن أجل تركيب الجمل و الدURI من أجل توصيف

  .الكينونات والمفاهيم والخواص والعالقات

غة بلغةهي جمموعة من التعليمات املصا: ONTOLOGIESاألنطولوجيات  

لتعريف العالقات الموجودة بين المفاهيم وتوصيف RDFمثل اللغة 

القواعد المنطقية من أجل استخدامها في استنباط المزيد من

الحواسيب معنى البيانات الداللية في صفحة» ستفهم«. المفاهيم

  .الوب، وذلك باتباع الوصالت إلى األنطولوجيات المحددة

رجمية تعمل من دون تدخل التحكم البشري أوهو قطعة ب: AGENTالوكيل  

يقوم الوكالء عادة. اإلشراف املستمر من أجل إجناز املهام اليت يطلبها املستخدم

بتجميع وفلترة ومعاجلة املعلومات املوجودة على الوب، وأحيانا مبساعدة وكالء

  .آخرين

هي سريورة حتديد مكان: SERVICE DISCOVERYاكتشاف اخلدمة  

إن. سوف ينجز الوظيفة املطلوبة) أو خدمة مؤمتتة مبنية على الوب(ما وكيل 

الدالالت سوف متكن الوكالء من أن يشرحوا بدقة لبعضهم بعضا الوظائف اليت



 .يقومون هبا والبيانات الداخلة املطلوبة

   

ستبدأ احللول ملشكالت املصطلحات وغريها بالظهور مع وضع صفحات اُألنطولوجية
املستخدمة يف صفحات XMLوميكن تعريف معاين املصطلحات أو الرموز . على الوب

ومن الطبيعي أن تظهر. من الصفحة إىل األنطولوجية  Pointersالوب بوساطة مؤشرات
املشكالت السابقة ذاا اآلن إذا أشرت أنا إىل أنطولوجية تعّرف العناوين بأهنا حتوي الكود

.postal code أنطولوجية تستخدم كود الربيد ، وأشرت أنت إىلzip codeالربيدي 
)أو خدمات الوب األخرى(ميكن حل هذا النوع من االختالط إذا وفرت األنطولوجيات 

قد ميكن لواحدة أو الثنتني من أنطولوجياتنا أن حتتوي على املعلومة اليت: عالقات التكافؤ
  .يد الذي تستخدمه أنتتقول إن الكود الربيدي الذي أستخدمه أنا مكافئ لكود الرب

   

سُينفَّذ جزئيا خمططنا إلرسال املهرجني لتسلية زبائين عندما تشري قاعدتا البيانات إىل
خمتلفني من أجل املفاهيم URIsفالربنامج الذي يستخدم داللني . التعاريف املختلفة للعنوان

إىل أن يكتشف أن هذه املختلفة للعنوان لن خيلط بني هذه املفاهيم، وهو يف احلقيقة سيحتاج
ويستطيع الربنامج بعد ذلك أن يوظف خدمةً تأخذ. املفاهيم يرتبط بعضها ببعض دائما

وحتوهلا إىل الئحة عناوين حقيقية) معرَّفة يف األنطولوجية األوىل(الئحة بالعناوين الربيدية
ى غري املناسبة، وذلك بالتعرف إىل صناديق الربيد والعناوين األخر)األنطولوجية الثانية(

إن ما تقدمه األنطولوجيات من بنية وداللة تسهِّل على الوكالء تقدمي مثل هذه. وحذفها
  .اخلدمة، وتستطيع أن جتعل استخدام هذه اخلدمة شفافا متاما

   

فيمكن استخدامها. تستطيع األنطولوجيات أن حتسن من أداء الوب يف نواح عدة
البحث يف الوب، جبعل برنامج البحث يبحث فقط يفبطريقة مبسطة لتحسني دقة عمليات

الصفحات اليت تشري إىل مفهوم حمدد عوضا عن البحث يف مجيع الصفحات املفهرسة
وَستستخدم بعض التطبيقات املتقدمة األخرى األنطولوجيات. بكلمات مفتاحية غامضة

وهناك. باط املتعلقة هبالربط املعلومات املوجودة يف الصفحات بالبىن املعرفية وقواعد االستن
مثال لصفحة طبق عليها تأشري ملثل هذا االستخدام موجود يف املوقع

http://www.cs.umd.edu/~hendler .إذا ذهبت، عرب متصفحك للوب، إىل هذه



إنك، كمستخدم". Dr. James A. Hendler"الصفحة ستجد صفحة وب عادية عنواهنا
الوصلة إىل سرية ذاتية خمتصرة تقرأ فيها أن هندلر حصلبشري، تستطيع مباشرة أن جتد

ولكن إذا حاول برنامج حاسويب إجياد مثل هذه. على الدكتوراه من جامعة براون
املعلومات، وجب عليه أن يكون يف غاية التعقيد لكي يستطيع أن خيمن أن هذه املعلومات

  .املستخدمة لكتابتها قد توجد يف السرية الذاتية، وأن يفهم اللغة اإلنكليزية

   

جند هنا. سُتتاح عمليات البحث املوسعة واملؤمتتة بدقة عندما تنتشر الدالالت يف الوب
برنامج حبث حيدد موقع شخص حتديدا صحيحا، وذلك بناء على تصنيف املعارف اليت

، وتعمل يف شركة موجودة يف الئحة"Cook"اسم عائلتها هو : جرى تذكرها جزئيا
إن هذه املعلومات مجيعها ال تقع ضمن. هلا ابن يتلقى دروسه يف جامعة أڤوندالزبائنك، و

صفحة وب واحدة، ولكن الدالالت سهلت للربنامج جتميع العناصر من عدة صفحات،
، مث جتميعها مع»ويندي كوك>هو ابن><مايك كوك<«وذلك بفهم العالقات مثل 
الالت إجراء العمليات واملعامالتفبشكل عام تتيح الد. بعضها بعضا على حنو موثوق

  . املعقدة بطريقة آلية



   

معلومات definesُتربط هذه الصفحة، من أجل احلواسيب، بصفحة أنطولوجية ُتَعرِّف 



على سبيل املثال، يعمل األساتذة يف اجلامعات، وعادة ما يكونون.عن أقسام علم احلاسوب
الذي ال ميكن عرضه(يستخدم التأشري األكثر فاعلية يف الصفحة . من محلة الدكتوراه

مفاهيَم األنطولوجية ليحدد أن هندلر هو حصل على الدكتوراه) بواسطة متصفح وب منطي
ـ صفحة الوب جلامعة /http://www.brown.eduة يف املوقع من الكينونة املوصوف

ستجد احلواسيب أيضا أن هندلر عضو يف مشروع حبثي حمدد، وله عنوان بريد. براون
ستعاجل مجيع هذه املعلومات بسهولة بوساطة احلاسوب، وميكن. إلكتروين حمدد، وهكذا

دكتور هندلر على شهادتهمثل، من أين حصل ال(استخدامها لإلجابة عن االستفسارات
اليت تتطلب اآلن مستخدما بشريا كي ميحص يف حمتوى العديد من الصفحات) العلمية

  .املتنوعة اليت يسترجعها حمرك حبث ما

   

  سيمكِّن الوب الداللي اآلالت من فهم الوثائق والبيانات
  .الداللية، وليس من فهم كالم البشر وكتاباتهم 

ا التأشري من تطوير برامج تستطيع اإلجابة عن أسئلة معقدةإضافة إىل ذلك ُيَسهل هذ
افترض أنك ترغب يف البحث عن. قد ال تكون إجاباا موجودة ضمن صفحة وب واحدة

إنك ال تستطيع تذكر امسها. مؤمتر جتاري يف العام املاضي السيدة كوك اليت التقيتها يف
وأن ابنها كان طالبا يف املدرسة اليت األول، لكنك تتذكر أهنا عملت لصاحل أحد زبائنك،

يستطيع برنامج حبث ذكي أن ميحص يف مجيع صفحات الوب حبثا عن. تعلمت أنت هبا
مع جتنب مجيع الصفحات املتعلقة بالطهي(األشخاص الذين جزء من امسهم هو كوك

احل، مث إجياد تلك الصفحات اليت تذكر من عملوا لص)والطهاة وجزر كوك وما إىل هنالك
إحدى الشركات املوجودة يف الئحة زبائنك، ومن مث مالحقة الوصالت إىل صفحات الوب

  .اخلاصة بأوالدهم من أجل تعقب ما إذا كان أحدهم قد درس يف املدرسة املعنية

   

  (*******)الوكالء
إن القوة احلقيقية للوب الداليل ستتضح عندما يبين املستخدمون عددا كبريا من 

 جتمع حمتويات الوب من مصادر متنوعة، ومن مث تعاِلج هذه املعلومات وتتبادلالربامج اليت
وستزداد فاعلية وكالء الربجميات هذه زيادة أسية مع زيادة عدد. النتائج مع برامج أخرى

اليت ميكن لآللة) مبا يف ذلك الوكالء اآلخرون(صفحات الوب وعدد اخلدمات املؤمتتة



حىت الوكالء الذين مل يصمَّموا يف البداية لكي:اليل من هذا التعاونويعزز الوب الد. قراءا
يعمل بعضهم مع بعض، يستطيعون تبادل البيانات فيما بينهم إذا ما كانت هذه البيانات

  .مدعمة بالدالالت

   

املكتوبة باللغة» الرباهني«سيكون من اجلوانب املهمة ألداء الوكالء عملهم تبادل 
اللغة اليت ُيعبَّر فيها عن االستنباطات املنطقية اليت نتجت من القواعد(الداليل املوحدة للوب 

افترض، على سبيل املثال، أن املعلومات). واملعلومات مثل تلك احملددة يف األنطولوجيات
الالزمة لالتصال بالسيدة كوك قد ُحدد مكاهنا بواسطة خدمة اتصال مباشر، ولقد َحددت

من الطبيعي أنك تريد التحقق من صحة. كبرية، يف مدينة جوهانسربگمكاهنا، لدهشتك ال
هذه املعلومة، لذلك يطلب حاسوبك إىل اخلدمة برهانا على إجابتها، ستقوم اخلدمة عندها
.بتزويدك بترمجة االستنتاج املنطقي اآليل الذي أجرته إىل اللغة املوحدة للوب الداليل

حاسوبك مباشرة من أن السيدة كوك تطابق يف احلقيقة ويتحقق حمرك االستنباط املوجود يف
الشخصية اليت تبحث عنها، ويستطيع حمرك االستنباط أن يظهر مجيع صفحات الوب ذات

إن بعض الربامج تستطيع يف الوقت احلايل تبادل. الصلة إذا بقي عندك بعض الشكوك
سرب أغوار إمكانات الوبالرباهني هبذه الطريقة، على الرغم من أهنا مازالت بعيدة عن 

  .الداليل، وذلك باستخدام نسخ أولية من اللغة املوحدة

   

)مشفرة(ستكون التواقيع الرقمية هي امليزة احليوية األخرى، وهي عبارة عن رزم معماة 
من البيانات اليت تستطيع احلواسيب والوكالء استخدامها للتحقق من أن املعلومات املرفقة

إنك تريد أن تتأكد متاما أن البيان الواصل إىل برنامج. دد موثوق بهقد جاءت من مصدر حم
احملاسبة اخلاص بك والذي يفيد بأنك تدين مببلغ من املال إىل بائع على اإلنترنت هو ليس

جيب على. جمرد خديعة قام هبا أحد قراصنة املعلومات املراهقني امللمني بأمور احلاسوب
اليت جيدوهنا على الوب الداليل حىت يتحققوا من مصادر الوكالء أن يشككوا باحلقائق

  ).نتمىن أن يتعلم عدد أكرب من األشخاص القيام بذلك يف الوِب احلايل. (املعلومات

   

هناك حاليا العديد من اخلدمات املؤمتتة املبنية على الوِب اليت ال َتستخدم الدالالت،
يقة لتحديد مكان خدمة تقوم بأداءولكن ليس لدى الربامج األخرى كالوكالء أية طر



إن هذه العملية، اليت تسمى اكتشاف اخلدمة، ال حتدث إال إذا كانت هناك. وظيفة حمددة
الوظيفة املعروضة» فهم«لغة مشتركة لوصف اخلدمة بطريقة متكن الوكالء اآلخرين من 

عن وظيفتهم، علىويستطيع الوكالء واخلدمات أن يعلنوا . إضافة إىل كيفية االستفادة منها
على غرار directoryسبيل املثال، عن طريق وضع أوصاف كل خدمة أو وكيل يف دليل 

  .الصفحات الصفراء

   

ومثة عدد من خمططات اكتشاف اخلدمة على مستوى منخفض متاح حاليا، مثل خدمة
اليت تركز االهتمام على ربط أمناط Plug and Playمايكروسوفت العاملية ركِّب وشغِّل
اليت دف إىل Sun Microsystemsمن الشركة  Jiniخمتلفة من التجهيزات، وخدمة

ولكن هذه املبادرات تتصدى للمشكلة على مستوى بنيوي أو قواعدي. ربط اخلدمات
syntacticوتعتمد إىل حد كبري على معايرة جمموعة من أوصاف الوظائف املسبقة ،

وال تستطيع املعايرة أن تذهب بعيدا، ألننا ال نستطيع أن نتوقع مسبقا مجيع. ديدالتح
  .احلاجات املستقبلية املمكنة

   

وباملقابل، فإن الوب الداليل أكثر مرونة، إذ يستطيع وكيال الزبون واملنِتج أن يصال إىل
.ة للنقاشتفاهم مشترك وذلك بتبادل األنطولوجيات، وهذا ما يقدم املفردات الالزم

ويستطيع الوكالء حىت إجياد إمكانات حماكمة منطقية جديدة عندما َتكْتشف أنطولوجيات
كما ُتَسهِّل الدالالت أيضا من إمكانية االستفادة من خدمة ال تطابق الطلب إال. جديدة
  .جزئيا

   

متر من خالهلا جمموعات جزئية» سلسلة قيم«ستتضمن سريورة منوذجية بناء 
subassemblies  من أجل بناء» يضيف قيمة«من املعلومات من وكيل إىل آخر، كل منها

وينبغي أن نفهم جيدا أنه لبناء سالسل قيم معقدة. املنَتج النهائي الذي طلبه املستخدم
باستخدام األمتتة عندما ُيطلب ذلك، سيستغل بعض الوكالء تقانات الذكاء الصنعي، إضافة

الداليل سيقدم األسس والبنية الالزمة جلعل هذه التقانات لكن الوب. إىل الوب الداليل
  .أكثر عملية

   



بوضع مجيع هذه امليزات معا تظهر لنا اإلمكانات اليت عرضها وكيال بسام ولينا يف
كان من املمكن أن يعهد وكيالمها باملهمة، على. السيناريو الذي افتتحنا به هذه املقالة
.آخرين اكتشفامها من خالل اإلعالنات عن اخلدمات مراحل، إىل خدمات أخرى ووكالء

املثال، استخدام خدمة موثوقة ألخذ الئحة باملزودين، مث حتديد إهنما يستطيعان، على سبيل
وكان. أي منهم يقع ضمن املخطط املطلوب من أجل خطة تأمني ودورة عالج حمددتني

لقد شكلت هذه النشاطات. اتأمني الئحة املزودين سيتم من قبل خدمة حبث أخرى، وهكذ
ومعظمها عدمي القيمة(سالسل جرى فيها معاجلة كمية كبرية من البيانات املوزعة عرب الوب 

، حبيث مت اختزاهلا باستمرار إىل كمية ضئيلة من البيانات ذات القيمة)يف صورته هذه
الكبرية لكل من بسام ولينا ـ شكلت خطة مواعيد تتناسب مع جداول مواعيدمها

  .ومتطلباما األخرى

   

.يف اخلطوة التالية، سيعرب الوب الداليل مملكته االفتراضية وسيتوسع يف عاملنا املادي
أن يشريوا إىل أي شيء، مبا يف ذلك كينونات مادية، مما يعين أننا URIsويستطيع الداللون

تطيع هذهوتس. لوصف أجهزة مثل اهلاتف اخللوي والتلفاز RDFنستطيع استخدام اللغة
األجهزة اإلعالن عن قدراا الوظيفية ـ ماذا تستطيع أن تفعل وكيف ميكن التحكم فيها

ونظرا ألن مثل هذه املقاربة الداللية،. ـ بطريقة مشاهبة إىل حد كبري لوكالء الربجميات
ركّب«أكثر مرونة من املخططات ذات املستوى األدىن مثل خدمة مايكروسوفت العاملية 

  .، فإهنا تستطيع فتح عامل جديد من اإلمكانيات املثرية»وشغِّل

   

إن ما نسميها اليوم، على سبيل املثال، األمتتة املرتلية، تتطلب ترتيب األجهزة بالنسبة
سيمكننا الوصف الداليل إلمكانيات ووظائف. لبعضها بعناية، حىت تعمل مع بعضها بعضا
إن ما حدث مع بسام عندما أجاب. ي ممكناجلهاز من إجناز هذه األمتتة بأقل تدخل بشر

يستطيع بسام، عوضا عن. على اهلاتف وخفض صوت املذياع هو مثال بديهي على ذلك
برجمة كل أداة على حدة، أن يربمج هذه الوظيفة مرة واحدة فقط لتغطي كل جهاز قريب

DVDزر منه يعلن عن نفسه أن لديه حتكما يف الصوت ـ مثل التلفاز ومشغل أقراص اللي

وحىت مشغالت الوسائط املوجودة يف احلاسوب احملمول الذي أحضره إىل مرتله من مكان
  .عمله لكي يستخدمه يف تلك الليلة



   

يف. سيسهل احملتوى الداليل يف الوب عمل وكالء الربجميات بدرجة كبرية
السيناريو املوضح، يبحث وكيل لينا عن عيادة للعالج الطبيعي، من أجل أمها،

توافر فيها جمموعة من املعايري، ولديها أوقات املواعيد اليت تتناسب مع مواعيدت
تؤدي األنطولوجيات اليت ُتعرِّف معىن البيانات الداللية، دورا. لينا وأخيها بسام

أساسيا يف متكني الوكيل من فهم ما يوجد يف الوب الداليل، والتفاعل مع املواقع
  .وتوظيف خدمات مؤمتتة أخرى

   



لقد اتخذت بالفعل اخلطوات اجلادة األوىل يف هذا املضمار، وجرى العمل على تطوير
.وأفضليات املستخدمني) مثل أبعاد الشاشة(معيار لوصف اإلمكانيات الوظيفية لألجهزة

، بالتشكيل املركب لإلمكانيات واألفضلياتRDFيسمى هذا املعيار، املبين على
Composite Capability/ Preference Profile (CC/PP)  .سيمنح التشكيلُ يف

البداية اهلاتَف اخللوي وبقية زبائن الوب غري القياسية الفرصة لوصف خصائصها حبيث
).دون حاجة إىل إيقاف الربنامج(» عالطاير«حمتوى الوب خصيصا هلا  tailorميكن تفصيل 

كها اللغات للتعامل معوالحقا، حينما نضيف كامل تعددية االستعماالت اليت متل
األنطولوجيات واملنطق، فإن النبائط ميكنها أن تسعى آليا إىل توظيف خدمات ونبائط أخرى

لن يكون من الصعب ختيل أن فرن املوجات امليكروية. لتحقيق معلومات أو قدرات إضافية
الذي يدعمه الوب سيقوم باستشارة موقع الوب اخلاص مبصنع األغذية) امليكروويڤ(

  .اجملمدة خبصوص الشروط املثالية للطهي

   

  (********)تطور المعرفة
يف هذه األداة الالزمة لتنفيذ املهام الفردية اليت ناقشناها» جمرد«إن الوب الداليل ليس  
فهو يستطيع إضافة إىل ذلك، وإذا ُصمم بدقة، أن يساعد على تطور معرفة اجلنس. املقالة

  .البشري ككل

   

  (*********)؟»التطبيق األهم«ما هو 

بعد أن نقدم عرضا عن الوب الداليل، غالبا ما ُنسأل
إن. »حسنا، ما هو التطبيق األهم للوب الداليل؟«

التطبيق األهم ألي تقانة، بالطبع، هو التطبيق الذي
حيرض املستخدم على استكشاف التقانة والبدء

التطبيقفجهاز املذياع الترانزيستور كان . باستخدامها
األهم للترانزيستورات، واهلاتف اخللوي هو التطبيق

  .األهم لتقانة الالسلكي



 »الوب الداليل هو التطبيق األهم«مباذا جنيب إذًا؟  

عند هذه النقطة رمبا يقال لنا إننا جمانني، لذلك سنسأل
حسنا، ما هو التطبيق األهم لشبكة«: بدورنا سؤاال
لناس إلينا بعيون واسعة عندوحني ينظر ا» الوب العاملية؟

الوب هو«: طرح هذا السؤال فإننا جنيب أنفسنا
إن الوب الداليل هو تطبيق. التطبيق األهم لإلنترنت
  ».مهم آخر من ذلك احلجم

النقطة هنا أن إمكانات الوب الداليل عامة لدرجة ال
ميكن معها التفكري به من أجل حل مشكلة واحدة أو

دة، بل سيكون له استخدامات ملبناء آلة أساسية واح
  .نكن لنحلم هبا

ونستطيع مع ذلك أن نتنبأ ببعض التطبيقات الرائعة 
.اليت ستقود االستخدام البدئي) وإن مل تكن األهم(

فمثال ستفيد فهارس اخلدمات املباشرة اليت تستخدم
كذلك ستصبح. تأشريا دالليا املشترين والبائعني معا

كترونية أكثر سهولة وأمنا بالنسبةمعامالت التجارة اإلل
.إىل الشركات الصغرية كما ستوفر استقاللية أكرب

تستطيع احلجز لرحلة خارجية طويلة،: وكمثال أخري
فتجيبك خطوط النقل اجلوي والفنادق ومالعب كرة

وُتعبأ مجيع اجلداول. القدم بتأكيد احلجز مع تأشري داليل
نفقات الالزمة يفيف مفكرة مواعيدك مباشرة ومجيع ال

برنامج حماسبتك اخلاص، مهما تكن الربجمية املبنية على
لن يكون هناك بعد اآلن جهد. الداللة اليت تستخدمها

ولن تكون. كبري للقص واللصق من الربيد اإللكتروين
هناك حاجة لكي تقدم الشركات البيانات يف نصف

املختلفة أو أن تبين formatsدستة من األنساق 



  .رض عليك النسق القياسي اخلاص هباوتف

   
يستطيع الوب الداللي، إذا ُصمِّم بدقة، أن يساعد على تطور 

  .المعرفة البشرية ككل
إن مسعى البشرية أسري توتر أزيل بني فاعلية جمموعات صغرية تعمل استقالليا، وبني

تبتكر بسرعة وبفاعلية،تستطيع جمموعة صغرية أن . احلاجة إىل التناغم مع اجملتمع األوسع
غري أن تنسيق األعمال. لكن ذلك ينتج عنه ثقافة فرعية ال تكون دالالا مفهومة لآلخرين

يعمل  إن العامل. بني جمموعة ضخمة جيري ببطء ممل وحيتاج إىل كمية كبرية من االتصاالت
غري ـ منمن خالل هذا الطيف الواقع بني هاتني النهايتني، مع امليل للبدء من شيء ص

  .الفكرة الشخصية ـ وصوال إىل فهم أوسع مع مرور الزمن

   

ويعترب دمج هذه الثقافات الفرعية سريورة أساسية عندما تتطلب احلاجة لغة مشتركة
وغالبا ما تطوِّر جمموعتان، على حنو مستقل، مفاهيَم متشاهبة إىل درجة. أوسع استعماال

تسمح هذه. بينهما سيعود بفوائد عظيمة كبرية، ولذلك فإن توصيف العالقات فيما
العالقات، مثل قاموس إنكليزي ـ فنلندي، أو جدول حتويل بني املقاييس واألوزان،

  .باالتصال والتعاون حىت لو مل يؤد حىت اآلن شيوع املفهوم إىل شيوع املصطلحات

   



ح، يسمURLإن الوب الداليل، بتسميته كل مفهوم على أنه ـ ببساطة ـ الدالل 
وستمكن لغته. ألي شخص بالتعبري عن املفاهيم اجلديدة اليت يبتدعها بأقل جهد ممكن
وستفتح هذه البنية. املنطقية املوحدة من ربط هذه املفاهيم، على حنو تدرجيي، إىل وب عاملي

اآلفاق أمام املعرفة وأعمال اجلنس البشري إىل حتليل غين باملعاين بوساطة وكالء الربجميات،
يؤدي إىل توفر طائفة جديدة من األدوات اليت نستطيع مبساعدا أن حنيا ونعمل ونتعلممما 

             .امع

 املؤلفون 
Tim Berners-Lee - James Hendler - Ora Lassila 

يل مديرا لالئتالف العاملي- يعمل بِْرنرز. يهتمون مجيعا، سواء على حنو فردي أو مجاعي، بإمكانات تقانة الوب الداليل
،1989عندما ابتكر برنرز الوب يف عام . وباحثا يف خمترب علم احلاسوب يف معهد ماساتشوستس للتقانة W3Cللوب 

يعمل هندلر أستاذا لعلم احلاسوب يف جامعة مريالند يف كوليج. ياكان ينوي حتميله دالالت أكثر مما هو مستخدم حال
لقد طور مع جمموعة الباحثني الذين يعملون. بارك، حيث جيري منذ سنوات عديدة أحباثا يف جمال متثيل املعارف يف الوب

نات الوكالء، وهي أول لغة لتمثيل املعارف مبنية على الوب، من أجل الربهان على الكثري من إمكاSHOEمعه 
ويعمل هندلر أيضا مسؤوال عن أحباث احلوسبة املبنية على الوكالء يف وكالة مشروعات أحباث. املوصوفة يف هذه املقالة

يف بوسطن، Nokiaأما السيال فيعمل باحثا زميال يف مركز أحباث نوكيا . يف أرلنگتون DARPAالدفاع املتقدمة 
، وعضوا يف جملس مستشاريNokia Venture Partnersركة إضافة إىل كونه كبري العلميني يف الش

وقد أدى اإلحباط الذي أصابه من جراء صعوبة بناء الوكالء وأمتتة املهام يف الوب، إىل مشاركته يف. W3Cاالئتالف 
.يل، الذي يشكل األساس للكثري من اجلهود احلالية املبذولة يف الوب الدالW3Cاملعتمد من ِقَبل  RDFوضع توصيف 
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